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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av den postoperativa smärtan 
under det första dygnet efter genomförd bröstreduktionsoperation. 
 
Ett strategiskt urval genomfördes, tio kvinnor som hade genomgått bröstreduktionsoperation 
intervjuades. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts. De intervjuade gavs 
möjlighet att med egna ord beskriva sina upplevelser detaljerat. Intervjuerna genomfördes när 
kvinnorna fortfarande var inskrivna på sjukhuset ett dygn efter genomfört ingrepp. 
 
Resultatet presenteras i form av tre kategorier med totalt sju underkategorier.  
 Kategorin; ’smärtan tas för given’ beskriver genom två underkategorier: smärta 
beskrivs inte som smärta, påtalar hur kvinnorna påverkas fysiskt; de upplevde trötthet och 
illamående. Att vara inställd på smärta belyser insikten som finns inför ett väntat ingrepp om 
att det gör ont efter en operation. 
 Kategorin ’smärtan kan hanteras’ belyser genom tre underkategorier: osäkerhet 
om smärta, kvinnornas tankar kring varför de inte haft ont efter ingreppet. Att röra sig gör 
ont, talar om att kvinnorna varit begränsade i sin rörlighet. Att vara stilla är att undvika 
smärta, belyser att kvinnorna upplevde det skönt att ligga eller sitta stilla.  
 Kategorin ’smärtan kan påverkas av bemötande’ berättar genom två 
underkategorier: välvilja minskar rädsla, att kvinnornas upplevelse av personalens omsorg, 
lyhördhet och tillgänglighet varit av stor betydelse. Att sjuksköterskorna förklarade och 
förberedde inför vad som skall komma att ske innebar att rädslan minskade. Att bli ompysslad 
skapar välmående, visar på att känslan att bli tagen på allvar, att någon bryr sig ingav 
trygghet. 
 
Resultatet visar en motsägelse, kvinnorna som genomgått bröstreduktionsoperation uppgav 
sig vara väl smärtlindrade men ändå tog det lugnt för att hindra smärta. Resultatet belyser 
värdet av information till kvinnorna, om att kunna uppfatta signaler som uttrycker smärta, att 
be om smärtlindrande läkemedel för att möjliggöra mobilisering.  
 
Studien visar hur komplex och betydelsefull den postoperativ smärtupplevelse är hos kvinnor. 
Atmosfären, bemötandet och miljön i vården upplevde kvinnorna som betydelsefull för den 
postoperativa smärtupplevelsen. Kvinnorna upplevde tillit genom bemötandet, att de hade 
kontroll över sin situation och själva kunde bestämma när de behövde hjälp och/eller 
smärtlindring, de fick behålla sin integritet. 
 
Nyckelord: postoperativ smärta, första postoperativa dygnet, bröstreduktion, postoperativ 
smärtbehandling, kvalitativ innehållsanalys. 
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INLEDNING 

Mitt arbete som sjuksköterska på en vårdavdelning med blandad medicinsk och kirurgisk 

omvårdnad innebär bland annat postoperativt omhändertagande efter flertalet olika 

discipliners kirurgiska ingrepp. Bland annat kommer jag i kontakt med pre- och postoperativt 

omhändertagande av kvinnor som genomgått bröstreduktionsoperation. 

 

En indikation till dessa ingrepp är besvär av för stor byst. Kvinnorna besvärs av smärtor från 

axlar, nacke, bröst, rygg samt huvudvärk. De genomgår en plastikkirurgisk bröstreduktions-

operation för att minska belastningen och därmed minska besvären. Bröstcancerdiagnos är en 

annan indikation för bröstreduktion. En sektorresektion genomförs, en bit av det sjuka bröstet 

opereras bort för att avlägsna tumören. Vårdtiden efter båda dessa ingrepp är 1 dygn. 

 

Många kvinnor blir begränsade i sin postoperativa mobilisering på grund av besvärande 

postoperativa smärtor. Mer som regel än undantag avböjer dessa kvinnor erbjudande om 

postoperativ smärtlindrande behandling. Plastikkirurgiskt opererade kvinnor säger: ’jag har 

själv valt att genomgå detta ingrepp så då får jag stå ut med lite smärtor, de går nog över 

snart’. Bröstcanceropererade kvinnor avböjer erbjudande om smärtlindrande läkemedel med 

motivationen ’jag tycker nog inte att det känns så mycket’. Det finns en oro för och upplevs 

som obehagligt att komma åt det ömmande operationsområdet. Kvinnorna framför en rädsla 

för att operationssåret skall brista vid försök att kliva upp ur sängen. Kvinnorna ligger helst 

stilla i sängen, de säger att det känns bäst.  

 

Detta arbete är fokuserat på kvinnors upplevelse av den postoperativa smärtan det första 

dygnet efter genomförd bröstreduktionsoperation. 
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BAKGRUND  
Smärta 

Den internationella smärtorganisationen IASP (International Association for the Study of 

Pain) har sedan 1979 följande definition av smärta:  

”En obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskrivs i 

termer av sådan skada” (Werner & Strang 2003 sid. 13). 

 

Enligt Loeser & Melzack (1999) är smärtan en subjektiv upplevelse som kan vara svår att 

förmedla, inte relaterad till storleken på eller ens förekomsten av vävnadsskada. Emotionella 

komponenter gör att smärtan påverkas av individuella bakgrundsfaktorer som kulturell miljö, 

genetik inklusive kön, utbildning, tidigare erfarenhet av vävnadsskada med mera. Smärtan 

påverkas även av psykisk status, ångestnivå och stämningsläge (a.a.). 

 

Hansson (1997) beskriver att patienten i samband med operativa ingrepp får en vävnadsskada 

vilken leder till en Nociceptiv smärta. Nociceptiv smärta uppkommer i nära anslutning till 

skada eller sjukdom där nervändorgan (noiceptorer) aktiveras. 

 

Preoperativ smärtinformation 

Enligt Svensson, Sjöström & Haljamae (2001) finns ett samband mellan kvalitén på den 

postoperativa förberedelsen och patientens postoperativa förlopp. De beskriver att ett väl 

genomfört preoperativt samtal med noggrann genomgång av patientens smärtanamnes och 

status är en förutsättning för en bra postoperativ smärtupplevelse. 

 

Warrén Stomberg (2004) påtalar vikten av att ansvarig operatör informerar om ingreppet samt 

att ansvarig anestesiolog ger information om vilka alternativa smärtlindringsmetoder som 

finns tillgängliga. Sjuksköterskan ger information om vikten av smärtskattning för optimal 

smärtlindring och mobilisering med minskad risk för komplikationer. Om patienten inte vet 

vad som kommer att ske finns det ingen möjlighet att föreställa sig konsekvensen av detta 

vilket kan leda till oro med ökad smärta som följd (a.a.). 

 

En intervjustudie genomfördes av Warrén Stomberg, Sjöström & Haljamae (2003) med 101 

anestesisjuksköterskor. Syftet var att ta reda på deras roll i planeringen av den postoperativa 
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smärtlindringen. Resultatet som bygger på anestesisjuksköterskornas postoperativa 

uppföljningssamtal belyser värdet av preoperativ information till patienten, om hur 

smärtskattning går till. Det framställs som betydelsefullt att patienten skall kunna förstå hur 

den postoperativa smärtbehandlingen sker för att kunna känna trygghet. Warrén Stomberg, 

Sjöström & Haljamae (2003) påtalar att den postoperativa smärtan påverkas av hur patienten 

förbereds inför ingreppet psykologiskt och farmakologiskt. Även patientens fysiska och 

psykiska tillstånd vid tillfället för ingreppet samt egna tidigare erfarenheter av smärta 

påverkar den postoperativa smärtupplevelsen. Vidare framkom att typ av kirurgi, 

operationstid och anestesiteknik samt vårdpersonalens bemötande och omvårdnad är faktorer 

som påverkar patientens postoperativa smärtupplevelse.  

 

Warrén Stomberg, Wikström, Joelsson, Sjöström & Haljamae (2003) genomförde en enkät 

undersökning som 110 patienter och 100 vårdare besvarade tre år efter att en kvalitetssäkring 

rörande postoperativ smärtlindring utarbetats på två kirurgiska vårdavdelningar. Syftet med 

studien var att ta reda på hur respektive grupp upplevde att den postoperativa smärtlindringen 

fungerat när specialistsjuksköterskor ansvarat för rutinerna. Studieresultatet visade signifikant 

lägre smärtskattning och illamående postoperativt hos patienterna när specialistsjuksköterskor 

ansvarat för smärtbehandlingsstödet och förbättrat rutinerna på vårdavdelningarna. 

 

Postoperativ smärta 

Svensson, Sjöström & Haljamae (2001) påtalar att smärterfarenhet påverkar den postoperativa 

smärtan hos patienten. De anser att det är värdefullt att ta reda på patientens tidigare 

smärterfarenhet och om patienten har smärtor preoperativt, då detta kan försvåra de 

postoperativa smärtorna samt dess behandling. De menar genom att hänvisa till tidigare 

genomförda empiriska studier (Svensson, Sjöström och Haljamae 2000) att de flesta 

patienterna (91 %) förväntar sig att det ska göra ont efter ett kirurgiskt ingrepp. 

 

Enligt Carr (2002) kvarstår det faktum att många patienter skattar sin postoperativa smärta 

som måttlig till svår trots utvecklingen av den postoperativa smärtbehandlingen. Detta kan 

härledas till att patienterna avböjer erbjudande om smärtlindrande läkemedel. Carr (2002) 

genomförde en studien med 133 patienter vilka erbjudits smärtlindrande läkemedel ett dygn 

efter genomförd operation. Av dessa 133 patienter avstod 93 (70 %) att ta emot läkemedel 

med motivationen att de inte hade ont. Carr (2002) menar att många patienter avstår från att ta 
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emot smärtlindrande läkemedel vilket kan bero på okunskap och en rädsla för att bli beroende 

av läkemedel. Noggrann information om vikten av effektiv smärtbehandling till patienten är 

den strategi som rekommenderas för att nå förbättring (a.a.). 

 

Enligt Mac Lellan (2004) innebär postoperativa smärtor begränsningar för patienten i form av 

försvårad rehabilitering. Risk finns för komplikationer som till exempel utveckling av 

långvariga smärtor. Möjlighet att kunna erbjuda adekvat smärtlindring utifrån patientens 

behov finns idag på de flesta kliniker. Trots att det finns både avancerad teknik och rikligt 

urval på läkemedel för att underlätta smärtbehandlingen tillgängligt kvarstår problematiken 

med ej fullständigt behandlade postoperativa smärtor (a.a.). 

 

Dolin, Cashman & Bland (2002) redovisar en litteraturgenomgång, omfattande närmare 

20000 patienter i cirka 800 artiklar, som visar på otillräcklig smärtbehandling postoperativt 

hos cirka 30 % av de nyopererade patienterna. Postoperativ smärta är, trots att den i de flesta 

fall är behandlingsbar, ofta underbehandlad. Svår postoperativ smärta försvårar djupandning 

vilket ger ökad risk för sekretansamling och därmed nedsatt lungfunktion. En effektiv 

smärtbehandling medför en snabbare återgång till normalfunktion (a.a.). 

 

Svensson, Sjöström och Haljamae (2000) genomförde en intervjustudie med 200 patienter 

vilka genomgått planerade operationer, som visade att 88 % av patienterna under de 24 första 

post-operativa timmarna skattade sin smärta som svår till kraftig med VAS ≥4. Den värsta 

postoperativa smärtan hade avtagit 72 tim efter ingreppet då endast 16 % uppgav VAS ≥4. 

 

Smärtskattning postoperativt 

VAS (Visuell Analog Skala) har validerats i en litteraturöversikt till att vara det mest lämpliga 

skattningsinstrumentet för att ta reda på patientens smärtintensitet postoperativt. Instrumentet 

bedöms som pålitligt och är ett av de mest använda för att mäta postoperativ och akut smärta. 

VAS bedöms vara lätt att förstå och använda för patienten efter given instruktion (Coll, 

Ameen & Mead 2004).  

 

Idvall & Ehrenberg (2002) visar i en studie där sjuksköterskors journalanteckningar granskats 

att dokumentationen kring bedömningen, omhändertagandet samt utvärdering av postoperativ 

smärta ofta är ofullständig. De påpekar att det åligger sjuksköterskan, enligt 
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patientjournallagen SOSFS 1993:20, att dokumentera patientens smärtintensitet, genomförda 

åtgärder samt utvärdera och  rutinmässigt göra noteringar om detta i patientjournalen. 

Dokumentationen i patientjournalen är ett viktigt underlag för säkerheten i och utvärdering av 

genomförd behandling (a.a.). 

 

Smärtbehandling postoperativt 

Idvall, Hamrin, Sjöström & Unosson (2002) genomförde en studie med syfte att ta reda på 

patienter och sjuksköterskors värdering av kvalitén på omhändertagandet av postoperativ 

smärta. Frågeformulär som tog upp postoperativ smärtintensitet samt smärtbehandling 

besvarades av 64 sjuksköterskor och 209 inneliggande kirurgpatienter. Där framkom det att 

patienterna skattade sin postoperativa smärtnivå högre än vad sjuksköterskor värderade den 

till. 

 

Schaftheutle, Cantrill & Noyce (2001) lät 180 sjuksköterskor besvara frågeformulär samt 

intervjuade sex sjuksköterskor med syfte att identifiera vilka hinder som fanns för effektiv 

postoperativ smärtbehandling på kirurgiska vårdavdelningar utifrån ett sjuksköterske-

perspektiv. Sjusköterskorna redovisade flera tänkbara orsaker till inadekvat postoperativ 

smärtbehandling. Det framkom att patientens har en ovilja att berätta om sina smärtbesvär. 

Sjuksköterskorna har tillit till sin egen bedömning av patientens postoperativa 

smärtupplevelse utifrån beteende och låter därför inte patienten skatta sin smärta med 

tillgängliga instrument. En okunskap hos sjuksköterskorna om smärta, smärtbehandling samt 

smärtlindrande läkemedel belystes (a.a.). 

 

Hojsted & Hellum (1999) har genomfört en studie för att ta reda på orsaken till inadekvat 

postoperativ smärtlindring. Totalt fick 116 sjuksköterskor och 59 läkare besvara 

frågeformulär om den postoperativa smärtbehandlingen. Resultatet visade att det finns en 

rädsla för att opioidberoende skall utvecklas och därför administreras lägre doser än vad som 

är ordinerat. Författarna drog slutsatsen att kontinuerlig utbildning om smärta och 

smärtbehandling skulle ge ökad möjlighet att hitta lämplig behandlingsform för postoperativ 

smärta.  

 

Mac Lellan (2004) genomförde en studie med syftet att jämföra de två första postoperativa 

dygnens smärtskattning hos 800 nyopererade patienter på två olika sjukhus. På det ena 
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sjukhuset hade sjuksköterskorna utbildning i att påbörja smärtlindringsbehandling utifrån 

patientens VAS värde. På kontrollsjukhuset gavs smärtlindringen på sedvanligt vis 

regelbundet samt efter att läkare initierat behandling. Patienterna smärtskattades fem gånger 

per dygn under de två första postoperativa dygnen. På det sjukhus där sjuksköterskorna 

utbildats i att påbörja smärtlindringsbehandling registrerades signifikant lägre värde på 

patientens postoperativa smärtskattning. 

 

Konsekvenser av obehandlad postoperativ smärta 

Macrae (2001) belyser i sin artikelgranskning vikten av att behandla postoperativ smärta för 

att motverka utveckling av långvarig smärta. Smärtan bedöms vara långvarig när den inte 

klingar av på förväntat sätt. Flera skilda operativa ingrepp kan associeras till senare 

utveckling av långvarigt smärtsyndrom (a.a.). 

 

Wincent, Lidén & Arnér (2003) redovisar i en studie som inkluderade 294 patienter med 

långvarig icke cancerrelaterad smärta att 46 % av dessa kunde härleda smärtans ursprung till 

ett kirurgiskt ingrepp eller en undersökning. Patienterna i studien beskrev smärtbesvär i form 

av hyperalgesi och ökad känslighet för beröring.  

 

Wallace, Wallace, Lee & Dobke (1996) genomförde en retroperspektiv studie i syfte att ta 

reda på i vilken utsträckning det fanns smärtor vars ursprung kunde härledas till genomförd 

bröstkirurgi två till sex år tidigare. Av de 49 patienter som ingick i studien och hade 

genomgått bröstreduktionsoperation hade 22 % långvariga smärtor som kunde härledas till 

ingreppet. Vanligast förekommande postoperativa smärtbesvären hos dessa kvinnor var 

huggande värk med ökad känslighet för beröring av opererat område. 

 

Caffo et al (2003) genomförde en studie med 570 bröstcanceropererade kvinnor med syftet att 

ta reda på hur stor andel av kvinnorna som besvärades av smärtor efter genomfört ingrepp. 

Frågeformulär skickades ut till kvinnor som genomfört bröstcanceroperation ett till fyra år 

tidigare. Långvariga smärtor som kunde härledas till genomfört ingrepp identifierades hos 

23% av de kvinnor som genomgått en sektorresektion. 

 

Omvårdnad 
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Henderson (1982) påtalar att god omvårdnad ger patienten möjlighet till att tillfriskna eller få 

en högre grad av livskvalitet under sin sjukdom. Medicinska insatser är nödvändiga men även 

omhändertagandet av patienten påverkar sjukdomsförloppet i hög grad. Henderson utarbetade 

en behovsmodell med hänsyn till människans allmänmänskliga behov. Människans behov 

karaktäriseras av Henderson i form av 14 delfaktorer. De 14 delfaktorerna är öppna behov, 

där varje individ själv uttrycker behoven utifrån sin för tillfället unika situation.  

 

Av behovsmodellens delfaktorer består de första åtta punkterna av primära fysiologiska 

behov. Enligt Henderson (1982) är det viktigt att sjuksköterskan noga observerar hur 

patienten andas och vid behov underlättar genom hjälp till bekväm kroppsställning. 

Sjuksköterskan skall vara patienten behjälplig att uträtta sina behov genom att underlätta 

förflyttning när behov finns. Möjliggöra god kroppshållning i samband med mobilisering, 

sittande och vila, instruera om vikten av att växla ställning för att motverka utveckling av 

spänningar i kroppen. Vila och sömn underlättas när kroppens muskler är avslappnade. 

Henderson (1982) menar att patienten själv känner sina egna behov bäst och har de tydligaste 

önskemålen om hur olika åtgärder ska utföras. 

 

De sex återstående delfaktorerna är av psykosocial karaktär och tar bland annat upp att 

sjuksköterskan skall möjliggöra för patienten att ge uttryck för sina önskemål och känslor 

genom att vara lyhörd, besvara frågor och informera utifrån individuella behov. Enligt 

Henderson (1982) har sjuksköterskan ansvar för att hjälpa individer som saknar kunskap, 

kraft eller vilja att utföra sina mänskliga behov. 

 

Boström (2003) påtalar att sjuksköterskan enligt Socialstyrelsen (2001) fungerar som en länk 

mellan patient, läkare och anhöriga. Utifrån ett helhetsperspektiv följs patientens tillstånd av 

sjuksköterskan. För att uppnå optimalt omhändertagande identifierar, analyserar och tolkar 

sjuksköterskan patientens situation och behov under hela vårdtiden. Sjuksköterskan förmedlar 

information, genomför ordinationer och utvärderar behandlingseffekter (Boström 2003). 

 

I socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1993:17 (Raadu 2005) står det att hälso- och 

sjukvårdspersonal skall tillgodose patientens behov av trygghet. Behandling skall bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och när möjlighet finns utformas och genomföras i 

samråd med patienten. 
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 ”Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande 

miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras 

reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer” (Raadu 2005 

här sid.179). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Studier har visat på bristfällig överensstämmelse mellan patientens egen upplevelse av sin 

postoperativa smärta och sjuksköterskans uppfattning av patientens postoperativa smärta 

(Schaftheutle, Cantrill & Noyce 2001, Idvall, Hamrin, Sjöström & Unosson 2002, Mac Lellan 

2004). Enligt Henderson (1982) är det patienten själv som vet bäst och därmed blir det viktigt 

att fokusera på patientens egna upplevelser. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av den postoperativa smärtan under det första 

dygnet efter genomförd bröstreduktion.  

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur upplevde kvinnorna den postoperativa smärtan under det första dygnet? 

 

METOD 
Syftet var att beskriva ett fenomen vilket gör det lämpligt med en kvalitativ ansats, för att 

försöka förstå människors sätt att resonera och/eller reagera. Den kvalitativa 

forskningsansatsen har sina rötter i filosofi och sociologi. Det handlar till exempel om 

egenskaper hos fenomen eller innebörder som människor lägger i fenomenet. Den kan också 

ägna sig mer åt beskrivningar och subjektiva upplevelser. Den kvalitativa ansatsen syftar till 

att förstå det studerade fenomenet inte förklara varför (Polit & Beck 2004).  

 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats, en intervjustudie med semistrukturerade 

frågor. Forskningsfrågan styrde valet av datainsamlingsmetod. Intervju som är en specifik 

form av samtal med ett bestämt syfte är den vanligaste metoden i kvalitativ forskning enligt 

Kvale (1997). I en intervjusituation skapas en unik interaktion mellan intervjuare och 

intervjuad enligt Polit & Beck (2004). Genom att använda semistrukturerade intervjuer gavs 

möjlighet att erhålla önskad information genom respondentens berättelse. 
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GENOMFÖRANDE 

För att strukturera min studie har jag följt de sju stadier som Kvale (1997) beskriver att den 

kvalitativa forskningsintervjun består av, från de ursprungliga idéerna till slutrapporten.  

 

Fenomenet som jag önskade belysa var kvinnornas subjektiva upplevelse av det första 

dygnets postoperativa smärta efter genomförd bröstreduktion. För att kunna få fördjupad 

förståelse/kunskap genomförde jag semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna ställdes 

muntligt till kvinnorna med stöd av en intervjuguide.  

 

Utifrån syftet med studien skrevs frågor och framställdes en intervjuguide. Syftet med en 

intervjuguide är att frågorna ska ge forskaren möjlighet att inhämta så rikligt med information 

som möjligt om fenomenet som avses belysas. Det är tänkt att intervjuaren ska hjälpa 

respondenten att beskriva sin upplevelse och på så vis ges intervjuaren möjlighet till att få ta 

del av intervjupersonens upplevelse (Polit & Beck 2004). För att pröva om intervjuguiden 

fungerade genomfördes provintervjuer med tre kollegor vilka inte föranledde några 

förändringar i intervjuguiden. Intervjuguiden berörde det specifika ämnesområdet och 

användes som stöd så att kvinnornas upplevelse blev allsidigt belyst. Frågorna som ställdes 

hade låg grad av standardisering vilket innebar att situationen för de intervjuade kvinnorna 

inte blev exakt densamma. Frågorna ställdes i den ordningsföljd som det passade sig, den 

intervjuade styrde ordningsföljden.  

 

Urval 

Ett strategiskt urval genomfördes med syfte att nå både djup och informationsrika relevanta 

data. Tio intervjuer har genomförts under tidsperioden 1.9.2001-14.12.2002. Det ena 

urvalskriteriet var kvinnor som genomgått plastikkirurgisk bröstreduktionsoperation, det 

andra urvalskriteriet var kvinnor som genomgått bröstreduktion efter cancerdiagnos. För 

vartdera urvalskriteriet valdes fem kvinnor. 

 

Enligt Kvale (1997) går det inte att nå en ingående förståelse om det är för många intervjuer 

som skall analyseras. Det anges vara brukligt att genomföra 15 ± 10 intervjuer beroende på 

tid och resurser. I en kvalitativ studie är inte det representativa och slumpmässiga urvalet i 
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fokus om syftet är att förstå världen som den upplevs (a.a.). Fokus i denna studie var att 

belysa den postoperativa smärtupplevelsen under det första dygnet efter genomfört ingrepp. 

 

Urvalet av kvinnor skedde konsekutivt det vill säga att, de fem första i vartdera 

urvalskriterium som gav sitt medgivande till att delta inkluderades. Det var ingen av de 

tillfrågade kvinnorna som avböjde att delta i studien. 

 

Ytterligare kriterier för att få delta i studien var att kvinnorna talade och förstod svenska, 

uppgav sig vara fri från annan diagnostiserad sjukdom samt att ingen behandling med 

läkemedel relaterat till någon systemsjukdom pågick. Kvinnor som genomgått axillar 

utrymning (armhålans lymfkörtlar opererats bort) och kvinnor som genomgått mastektomi 

(borttagande av helt bröst) ingick inte i studien. 

 

Förfrågan om att delta i studien kom att ske tills tio kvinnor svarat positiv, fem för vardera 

operationsmetod. Kvinnorna tillfrågades av intervjuaren både muntligt och skriftligt om de 

kunde tänka sig att delta i studien. Jag hade inte träffat någon av kvinnorna innan förfrågan 

om deltagande i studien ställdes. Frågan framfördes cirka tre timmar innan beräknad 

utskrivning från sjukhuset. Intervjun genomfördes cirka två timmar före hemfärd. Tidpunkten 

för intervjuerna valdes så att kvinnorna inte skulle påverkas i sin upplevelse av den 

postoperativa smärtan genom vetskap om kommande intervju. 

 

Alla kvinnor tillfrågades om ålder, om de opererats tidigare, typ av ingrepp som genomförts 

samt hur länge de känt till att de skall bli opererade. De intervjuade kvinnorna var mellan 40-

73 år gamla, medelåldern var 57 år. Sju av de tio intervjuade kvinnorna hade tidigare 

genomgått kirurgiskt ingrepp. Kvinnorna hade känt till att de skulle genomgå detta ingrepp 

mellan en och tolv veckor. 

 

Datainsamling 

Under intervjun, lät jag kvinnorna berätta om sina upplevelser. Jag ställde frågor utifrån deras 

berättelse för att på så vis få fram kvinnornas subjektiva upplevelse samt kontrollera att jag 

förstått innebörden i berättelsen. Avsikten var att med korta frågor få fram utförliga 

berättande svar. Med hjälp av intervjuguidens frågor gavs möjlighet till att täcka samma 

områden vid alla intervjuer i en öppen dialog med intervjupersonerna. Bandspelare användes 
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under intervjuerna efter att kvinnorna givit sitt samtycke. Intervjuerna genomfördes på 

vårdavdelningen i ett avskilt samtalsrum för att minimera risken att bli störda under intervjun.  

 

Enligt Polit & Beck (2004) är det viktigt att intervjumiljön är lugn och trygg. Intervjun kom 

att ske när kvinnorna hade tid och möjlighet, samma dag som utskrivningen. Innan intervjun 

avslutades gavs utrymme för kvinnans egna kommentarer. Intervjuerna tog cirka en timme i 

anspråk. Vissa intervjuer blev längre och vissa kortare beroende av att kvinnorna var olika 

benägna att berätta om sina upplevelser. 

 

Polit & Beck (2004) påtalar vikten av att utskriften skall inkludera allt såsom skratt, suckar 

och andra pauser som registrerats under intervjun. De understryker också att det är viktigt att i 

utskriften tydligt markera vem som sagt vad. Fördelen med att använda bandspelare är att 

efter avslutad intervju vid flera upprepade tillfällen ha möjlighet att lyssna på ordval och 

tonfall. Genom att spela in intervjun och sedan ordagrant skriva ut den ges möjlighet till 

analys för att nå förståelse av upplevelsen (Polit & Beck 2004). Efter avslutad intervju skrev 

jag ut intervjun ordagrant så snart som det var möjligt.  

 

ANALYSMETOD 

Enligt Polit & Beck (2004) är det lämpligt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys för att 

kunna se ett mönster i de intervjuades berättelse om en specifik upplevelse. Syftet med 

analysprocessen är att omvandla en stor mängd data i mindre hanterbara delar. De påtalar att 

den kvalitativa analysen är komplex och kräver kreativitet hos forskaren eftersom det inte 

finns tydliga riktlinjer för tillvägagångssättet i analysarbetet (a.a.). 

 

För att kunna få fram kvinnornas upplevelse av den postoperativa smärtan genomförde jag en 

innehållsanalys utifrån deras berättelser. Polit & Beck (2004) menar att forskaren genom att 

utgå från den intervjuades berättelse kan finna förståelse för individens upplevelse utifrån 

hennes livsvärld.  
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Kvalitativ innehållsanalys 

Polit & Beck (2004) beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys genomförs. Texten bearbetas 

detaljerat, meningsbärande enheter identifieras och granskas. Dessa sorteras och kodas för att 

kunna kategoriseras så att ett mönster i upplevelsen kan identifieras.  

 

Jag bearbetade texten genom att gå igenom mening för mening, ord för ord och på så vis söka 

innebörden i kvinnornas upplevelse. Intervjutexterna spjälkades upp i meningsbärande 

enheter utifrån syftet med studien. För att kunna skilja på det som är väsentligt och 

oväsentligt, utifrån syftet med studien, sorterades upprepningar av ord, personspecifika 

uttryck såsom namn och suckar samt skratt och harklingar. Meningsbärande enheterna togs 

fram och genomlästes med fokus på syftet. För att få fram vad kvinnorna beskrev som sin 

upplevelse och för att lyfta fram innebörden i kvinnornas berättelser togs textenheter ut för att 

sorteras i olika grupper. Grupperna med textenheter låg till grund när underkategorier och 

kategorier skapades. Grupperna med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier för 

att tydliggöra kvinnornas upplevelse. I analysfasens början skapades femton grupper som 

sammanfördes till att slutligen bli tre kategorier. En del underkategorier skapades direkt 

utifrån vad intervjupersonerna berättade, andra konstruerades med utgångspunkt från 

intervjutexten. 

 

Verifiering  

Reliabilitet 

Reliabilitet som handlar om tillförlitligheten är svår att bedöma i den kvalitativa forskningen 

eftersom forskaren själv är huvudinstrumentet. Beroende av forskarens bakgrundserfarenhet 

sker en oundviklig påverkan av intervjusituationen samt intervjufrågorna vilket i sin tur 

oavsiktligt påverkar resultatet. Olika studier i samma ämne får därför ett varierande resultat. 

Reliabilitetsbegreppet bör ses i sitt sammanhang, bedömas utifrån den rådande situationen vid 

intervjutillfället (Kvale 1997). Bandspelare användes under intervjun för att förstärka 

pålitligheten i materialet. Att vid upprepade tillfällen lyssna på till exempel tonfallet i 

berättelsen ger möjlighet till kontroll av riktigheten i analysen under databearbetningen. 

 

Validitet 

Inom den kvalitativa forskningen är ett validitetskriterium en noggrann redovisning av hur 

datainsamlingen och analysarbetet har genomförts samt en grundlig beskrivning av hur 
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resultat och slutsatser har vuxit fram. I metoddelen beskrivs noga hur jag gick tillväga i 

samband med datainsamlingen och analysarbetet. Vid intervjuerna är det lätt att missuppfatta 

respondentens berättelse så därför var jag noggrann med att följa upp med frågor för att 

kontrollera så berättelsen uppfattats korrekt.  

 

Generalisering 

Generalisering av resultatet från kvalitativ forskning är inte given enligt Kvale (1997) 

eftersom den upplevda situationen är unik och måste ses i sitt sammanhang utifrån varje 

enskild persons livssituation. Metoden bygger på en detaljerad analys av varje intervju. För 

att materialet ska bli hanterbart genomförs ett begränsat antal intervjuer. Resultatet kan inte 

generaliseras till en större grupp utan bidrar till att ge kunskap kring fenomenet som studerats 

samt bereder möjlighet att hantera likartade situationer. Kvale (1997) menar att det är läsaren 

som avgör om resultatet kan tillämpas på en ny situation. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Tillstånd för att genomföra studien söktes hos Karolinska Institutet Forskningsetikkommitè 

Nord vid Karolinska sjukhuset i Solna som gjorde följande bedömning, Dnr 02-017: 

”Projektet bedöms som elevprojekt och faller utanför Forskningsetikkommittèns verksamhet.” 

Tillstånd har även skriftligen sökts och erhållits av chefsläkare och verksamhetschef samt 

muntligen hos patientansvarig läkare.  

 

Utifrån Helsingforsdeklarationen från 1964 (Forsman 1997) har jag beaktat kvinnornas 

autonomi (självbestämmande) och anonymitet på följande vis: 

 

Autonomiprincipen, rätten till självbestämmande har beaktats genom att kvinnorna 

tillfrågades om de ville delta i studien. Förfrågan om att delta i studien skedde både muntligt 

och skriftligt. I samband med förfrågan om att delta i studien gavs information om rätten att 

när som helst avbryta sin medverkan. Förfrågan om att delta framfördes 1 timme före 

intervjun, cirka tre timmar före hemfärd från sjukhuset. 

 

Godhetsprincipen, som innebär att göra gott, har beaktats genom att så effektivt och 

tillförlitligt som möjligt presentera kunskap som bland annat kan förbättra behandling och 

omvårdnad.  
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Principen att inte skada, innebär att hänsyn tas genom att visa respekt för kvinnorna integritet. 

Vid förfrågan om att delta i studien gavs information om att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt både de muntligt överförda och det utskrivna. Information delgavs kvinnorna 

både muntligt och skriftligt om studiens syfte. Inga namn eller personuppgifter har registrerats 

vare sig muntligt eller skriftligt. De använda kassettbanden förvaras inlåsta på för obehörig 

otillgänglig plats. Bandinspelningarna kommer att förstöras efter avslutad studie. Intervjuerna 

bör rimligen inte ha åsamkat någon kvinna onödigt lidande. Kvinnorna framförde att de 

upplevde intervjusituationen som positiv. 

 

Rättviseprincipen, som innebär att alla personer skall behandlas lika, har jag försökt beakta. 

Intervjuerna kunde inte leda till särbehandling för fortsatt vård då ingen notering i journal om 

genomförd intervju förekommit. Alla kvinnor har under sjukhusvistelsen behandlats lika 

oavsett om de skulle delta i studien eller inte eftersom intervjuerna genomförts i anslutning 

till utskrivningen från vårdavdelningen.  

 

KONTEXT 

På den klinik där studien genomförts har sjuksköterskorna en central roll i omvårdnaden av 

bröstreduktionsopererade kvinnor vilket förutsätter goda kunskaper i omvårdnad, smärta och 

smärtbehandling. I samband med ankomstsamtalet undervisar sjuksköterskan rutinmässigt 

kvinnan om vad som kommer att ske före, under och efter ingreppet.  

 

För att förstå patientens smärtupplevelse används som rutin smärtskattningsinstrumentet VAS 

(Visuell Analog Skala). Patienterna får instruktioner preoperativt av patientansvarig 

sjuksköterska om hur VAS används för att kunna möjliggöra effektiv postoperativ 

smärtlindring. Information ges om vikten av att efter ingreppet skatta sin smärtupplevelse och 

säga till vid smärtgenombrott för att kunna få hjälp med lindring.  

 

För att förebygga postoperativ smärta ges, vid den klinik där studien genomförts, före 

operation som rutin enligt ordination paracetamol, opioid samt läkemedel mot illamående. 

Smärtbehandlingen efter avslutad operation består av regelbunden grundmedicinering med 

perifert verkande smärtlindrande läkemedel, paracetamol ett gram fyra gånger per dygn, 
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enligt ordination. Vid smärtgenombrott kompletteras med centralt verkande läkemedel, 

opioider, enligt ordination. 

 

Kvinnorna informeras preoperativt också om att det efter genomfört ingrepp är viktigt att 

ligga med höjd huvudända i sängen, avlasta armarna med små kuddar för att på så vis 

underlätta andningen och för att eventuell sårvätska lätt ska kunna rinna ut i dränagen. 

 

Sektorresektion: När en cancertumör som är mindre än 20 millimeter i diameter, utan 

spridning till övriga bröstet eller lymfkörtlar, diagnostiserats kan en bröstbevarande kirurgisk 

sektorresektion genomföras. Operationen syftar till att ta bort tumören och tillräcklig mängd 

vävnad runt denna så att en bedömning kan göras av eventuell spridning (Hagenfeldt 2002). 

Kvinnan får ett operationssår som vanligen är mellan fem till tio centimeter. Ett aktivt 

dränage läggs i sårhålan för att dränera ut sårvätska. 

 

Reduktionsplastik: När en kvinna lider av för stor och tung byst, med axel-, nack- och 

skulderbesvär, riskeras felaktig kroppshållning och förslitningar i ryggradens leder som 

komplikation. I dessa fall genomförs en bröstreduktionsplastik. Operationen syftar till att 

minska bröstens storlek så de anpassas till kroppens storlek (Glaumann 2002). Kvinnan får 

operationssår som löper runt vårtgården och vidare ner till och sedan längs med vecket under 

bröstet. Aktiva dränage läggs i sårhålorna för att dränera ut sårvätska. 

 

Dränagen upplevs enligt min erfarenhet som obekväma av kvinnorna och leder till 

begränsningar i mobiliseringen vanligen på grund av en obehagskänsla. Kvinnor uppger att 

det stretar och drar och att dränagen känns besvärande och svåra att hantera. Sjuksköterskan 

informerar om hur dränagen skall hanteras för att underlätta samt hjälper till när behov finns i 

samband med till exempel toalettbesök. 

 

Kontroll av mängden sårvätska som kommer i dränagen sker enligt riktlinjer i vårdprogram 

regelbundet och dokumenteras i patientjournalen, detta för att noggrant kunna kontrollera att 

ingen blödning uppstår i det postoperativa skedet. Dränagen dras vanligtvis av sjuksköterskan 

enligt ordination av läkaren morgonen efter operationen före hemfärd. Om mängden sårvätska 

enligt läkarens bedömning anses vara mer än förväntat förekommer det att kvinnan får åka 

hem med dränaget  



 19

 



 20

RESULTAT 
I analysen av intervjuerna framkom tre kategorier samt sju underkategorier (tabell 1). Nedan 

följer en beskrivning med citat från intervjuerna. Efter varje citat står inom parentes vilken 

intervju som det är hämtat ifrån.  

 
Tabell 1. Översikt av kategorier (n=3) samt underkategorier (n=7) vilka beskriver upplevelsen av den 
postoperativa smärtan det första dygnet efter genomförd bröstreduktionsoperation. 
Kategori    Underkategori 

Smärtan tas för given   Smärta beskrivs inte som smärta 

    Att vara inställd på smärta 

Smärtan kan hanteras   Osäkerhet om smärta 

    Att röra sig gör ont 

    Att vara stilla är att undvika smärta 

Smärtan kan påverkas av bemötande  Välvilja minskar rädsla 

    Att bli ompysslad skapar välmående  

 

Smärtan tas för given 

Kategorin ’Smärtan tas för given’ skapades ur två underkategorier: smärta beskrivs inte som 

smärta och att vara inställd på smärta. 

 

Smärta beskrivs inte som smärta påtalar hur kvinnorna påverkats fysiskt efter genomfört 

ingrepp. Uttryck som ”det gör ont” eller ”är smärtsamt” användes inte utan kvinnorna 

berättade om trötthet och illamående och att det ”drar”. Denna upplevelse tolkas som ett 

resultat av smärtpåverkan. Kvinnorna accepterade sin situation och berättade att smärtorna 

inte upplevts som besvärande eller begränsande. Dock skattade kvinnorna vid förfrågan 

smärtupplevelsen till VAS mellan 3 och 6, sålunda måttlig till medelsvår smärta det första 

postoperativa dygnet. Upplevelsen beskrevs av tre kvinnor: 

”Jag var väldigt trött… det har gått bra, det har berott på lite på hur jag har 

legat, men ingen värk” (1) 

”… jag var på toaletten och kissa men det var jobbigt jag mådde illa… men 

hade inte ont” (2) 

”… jag har inte ont i alla fall jag känner ju att det drar lite grann men det märks 

knappt …” (6) 
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Att vara inställd på smärta belyser den mentala insikten som fanns inför ingreppet, kvinnorna 

sa att de förstod att det skulle komma att göra ont efter en operation. Denna förståelse har sin 

grund i tidigare erfarenhet eller vad de hört omgivningen berätta. Kvinnorna talade om sin 

förväntan inför ingreppet, att de väntat sig att det skulle komma att göra mer ont än det 

gjorde. De intervjuade kvinnorna kände det angeläget att få ingreppet utfört och att bli av med 

sin cancertumör eller att slippa bära på en för tung byst. Vetskapen om kommande 

smärtupplevelse blev på så vis hanterbar. Tre kvinnor berättade: 

”Jag tror att man förstår mentalt att det gör ont när man gör ett ingrepp i 

kroppen, … jag tänkte att det får bli som det blir för jag vill ju göra det” (3) 

”… jag trodde det skulle vara värre … har hört vad andra har sagt … du 

kommer få väldigt ont det får du räkna med…så jag var inställd på att det skulle 

göra väldigt ont… jag har haft det jobbigt med axlarna och nacken nu tror jag att 

det kommer att bli bra” (4) 

”… detta är en psykiska smärtan, det är det värsta som hänt för mig … nu 

känner jag så här, nu är den i alla fall borta så nu ska det vara bra” (6) 

 

Smärtan kan hanteras 

Kategorin ’Smärtan kan hanteras’ skapades utifrån tre underkategorier: osäkerhet om smärta, 

att röra sig gör ont och att vara stilla är att undvika smärta.  

 

Osäkerhet om smärta belyser kvinnornas tankar kring varför de inte haft ont efter 

operationen. Kvinnorna berättade att de under vårdtiden fått smärtlindrande läkemedel i 

förebyggande syfte. De har erhållit läkemedel enligt standardordination före ingreppet och 

regelbundet efter operationen. Kvinnorna berättade att de inte upplevt smärtorna som 

besvärande, de kände inte av svåra smärtor. De upplevde att smärtlindrande läkemedlen har 

haft god effekt. Tre kvinnor förklarade: 

”… jag fick tabletter innan jag hade riktig värk…jag tror det är det som har gjort  

… att det har inte blitt den här svåra smärtan” (4)  

”… jag vet inte om jag haft ont jag har ju fått tabletter Alvedon och före gav 

man mig … det skulle vara förebyggande… jag har inte känt någon smärta alls” 

(5) 

”… jag har fått väldigt bra smärtstillande från början … det kändes som det var 

viktigt… nu känns det inte alls” (8) 
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Att röra sig gör ont visar på att kvinnorna känt av smärtor i samband med att de rört sig. De 

berättade att de inte kunde röra sig obehindrat, de var begränsade. Kvinnorna kände en 

föraning om smärta i samband med vissa rörelser och avstår då från att fortsätta eller upprepa 

dessa. Om de rört sig försiktigt så har det gått bra. Två av kvinnorna beskrev: 

”När jag går upp så känner jag ju alltså när jag rör på mig så känner jag ju att det 

stramar och värker. När jag ligger så känner jag ju inte så mycket” (3) 

” det gjorde ont när man rörde sig… det är då det hugger till liksom…det gör 

ont och man hajar till och man försöker att inte göra en sån rörelse igen” (10) 

 

Att vara stilla är att undvika smärta visar på hur kvinnorna utarbetat strategier för att 

bemästra sin situation. De berättade om att de tagit det försiktigt och inte rört sig för mycket 

för att kunna undvika smärtor. Kvinnorna sa att de inte haft ont när de varit aktsamma och 

avstått från vissa rörelser framförallt med armarna. Att ligga eller sitta stilla kändes skönt. 

Två kvinnor förklarade: 

”…det har berott lite på hur jag har legat… jag har inte rört mig så mycket 

än…man får ta det lite försiktigt…” (1) 

”… jag kan inte röra på mig då spänner det så då vill jag sitta stilla” (2) 

 

Smärtan kan påverkas av bemötande 

Kategorin ’Smärtan kan påverkas av bemötande’ skapades utifrån två underkategorier: 

välvilja minskar rädsla och att bli ompysslad skapar välmående. 

 

Välvilja minskar rädsla ger uttryck för den omsorg som personalen givit. Kvinnorna beskrev 

att de fått möjlighet till hjälp när de behövt, att personalen varit lyhörda och lättillgängliga. 

Sjuksköterskorna gav kvinnorna möjlighet till att få ställa frågor och förklarade vad som 

kommer att ske. Samtalen mellan sjuksköterskorna och kvinnorna innebar att rädslan 

minskade. Två av kvinnorna berättade: 

”..min egen rädsla dämpas när jag ser folk som vill mig väl..och jag vet att om 

det gör jätteont så kan jag bara trycka på en signalknapp så kommer det någon” 

(3) 
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”... mycket tror jag beror på hur jag blivit omhändertagen av sjuksköterskan ja 

hur dom har förberett mig hela tiden så jag kände mig väldigt lugn hela tiden” 

(7) 

 

Att bli ompysslad skapar välmående illustrerar hur lugn och omvårdnad påverkat kvinnorna. 

Personalens positiva bemötande och närvaro upplevdes värdefull. Det fanns en upplevelse av 

att någon ser och bryr sig om. Att få bli ompysslad skapade välmående, en upplevelse av att 

ha det bra. Kvinnorna berättade att de upplevde att personalen visade dem respekt och var 

hjälpsamma vilket ingav en upplevelse av trygghet, att bli tagen på allvar. Kvinnorna uppgav 

att de inte behövt be om smärtlindring utan personalen gav smärtlindrande läkemedel 

förebyggande samt vid behov. Tre kvinnor förklarar: 

”… den här biten runt omkring gör att man mår bättre… alla är ju så snälla” (1) 

”… jag känner att jag blivit positivt bemött väldigt positivt bemött och jag har 

fått smärtstillande när jag själv tyckt att jag har haft ont alltså det är ingen annan 

som bestämt när jag haft ont utan det har jag gjort” (8) 

”… dom har frågat mig jag har ju inte behövt fråga själv om hjälp… jag känner 

mig trygg” (9) 

 

KVINNORNAS TANKAR KRING INGREPPET 

Möjligheten gavs för kvinnorna att prata om sina tankar med anknytning till ingreppet. Att få 

möjlighet till samtal om sin situation uppgav kvinnorna vara värdefullt. Kvinnor berättade om 

sina förväntningar, tidigare upplevelser, erfarenheter och tankar kring smärtor och kirurgiska 

ingrepp. Nedan presenteras utdrag från deras berättelser i form av citat.  

 

Kvinnorna berättade om funderingar kring hur kroppen skulle se ut efter ingreppet om den 

skulle komma att förändras. Trots dessa tankar oavsett vilket ingrepp som genomförts 

framförde kvinnorna sin tacksamhet över att det utförts. En kvinna berättade att hon inte 

kunde förstå hur hennes väninna hade hanterat sitt beslut om operation. Hon sa: 

”… jag har en bekant som har bröstcancer det är konstaterat man hade planerat 

för operation till dan innan gick hon och tacka nej det är en väninna till mig ja 

därför att hon vill gå i bikini i sin trädgård men vad e det bort med det 

bara…”(1) 
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Kvinnorna berättade att de funderat kring om de skulle informera omgivningen om det 

planerade ingreppet. De fick ta ställning till vilket förhållningssätt de skulle ha till sin 

omgivning. En del av kvinnor hade berättat för sin omgivning om ingreppet andra hade 

avstått från att berätta. Goda råd och omsorg från omgivningen kändes som svårt att hantera. 

Några av kvinnorna beskrev att de inte ville att omgivningen skulle visa medkänsla eller 

tycka synd om dem. En av kvinnorna talade om att hon inte velat berätta om operationen för 

någon utanför familjen, hon sa: 

”… jag tänkte så här att inte prata om det för man vill inte känna det här 

medlidandet…jag vill inte utsätta mig för det och alla frågor…”(6) 

 

Vårdtiden gav tid till eftertanke, upplevelser kopplade till minnen från tidigare 

sjukhusvistelser väcktes. En av kvinnorna berättade att hon blivit opererad vid flertalet 

tidigare tillfällen och då fått en negativ bild av sjukvården. Hon hade då haft mycket ont och 

upplevde att hon inte blivit tagen på allvar. Kvinnan berättade om hur hon bemöttes när beslut 

fattats om en galloperation:  

”… när det hade bestämts att jag skulle opereras för gallsten då kom det ett helt 

gäng, ronden, och så ritade dom ett streck på magen och så gick dom och då bröt 

jag ihop…då hade jag en väldig smärta och jag var väldigt ledsen…”(7) 

 

Erfarenhet av besök hos anhöriga som vårdats på sjukhus upplevdes kunna prägla den egna 

vårdtiden. En av kvinnorna hade nyligen förlorat sin mamma efter en tids sjukdom. Hon hade 

tillbringat mycket tid med mamman på sjukhuset. Kvinnans sjukhusvistelse i samband med 

genomfört ingrepp väckte tankar om hur mamman kunde ha känt sig hon berättade: 

…”nu när jag är här så tänker jag på de sista sju veckorna då vi var med henne 

på sjukhuset dygnet runt dom tankarna kommer tillbaka. Mamma låg i en sån 

här säng i flera veckor utan att kunna röra sig och när jag kräktes igår så…jag 

har ju varit med om det sett och levt med det…”(2) 

 

Inför en operation kan olika förberedelser vara förenade med obehag. Tidigare upplevelser 

kan påverka förmågan att hantera situationen. En av kvinnorna beskrev att hon i samband 

med tidigare operationer tyckt det varit obehagligt att få perifer venkateter. Hon beskrev sin 

rädsla inför detta ingrepp: 
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”… jag tycker det är det där med droppet… det är vissa saker som jag inte 

tycker om… och då blir det liksom även om det inte gör jätteont så blir det en 

smärta liksom outhärdlig… bara för att man blir jätterädd… det är väl 

psykiskt…”(10) 

 

När en operation genomförs och en bit av kroppen opereras bort kan det upplevas som en 

förlust. En av kvinnorna berättade att hon alltid tyckt väldigt mycket om sina bröst. Hon har 

alltid varit väldigt rädd om brösten ingen har fått komma nära eller beröra dem för att hon 

upplevt det som smärtsamt. Hon sa: 

”…att göra såna här ingrepp är ju oerhört smärtsamt alltså rent psykiskt mer än 

fysiskt…”(9) 

 

Kvinnornas behov av att prata var varierande, alla tackade efter intervjun för pratstunden och 

upplevdes vara vid gott mod när de gick ut ur samtalsrummet. 

 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av den postoperativa smärtan under det 

första dygnet efter genomförd bröstreduktion. 

 

Metoddiskussion  

Före intervjuernas genomförande prövades intervjuguidens frågor på kollegor med kunskap 

inom ämnesområdet. Avsikten med provintervjuerna var att förbättra intervjuguiden som 

skulle göra det möjligt att inhämta rikligt med information under intervjuerna utifrån studiens 

syfte och frågeställning. Resultatet av provintervjuerna visade på att intervjuguiden fungerade 

väl vilket även var upplevelsen under genomförandet av intervjuerna med kvinnorna. Jag 

upplevde intervjuguiden som ett bra hjälpmedel.  

 

Då tiden för studiens genomförande varit begränsad och denna metod bygger på en detaljerad 

analys av varje intervju valdes antalet personer som ingår i studien till 10 kvinnor. Jag valde 

att genomföra ett strategiskt urval av kvinnor som genomgått bröstreduktionsoperation. Syftet 

med det strategiska urvalet var att nå både djup och bredd med en så omfattande beskrivning 

som möjligt av kvinnornas smärtupplevelse inom ramen för 10 intervjuer. Att studien bygger 

på intervjuer av en mindre grupp kan ses som en svaghet. Det är därför viktigt att understryka 
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att resultatet inte går att generalisera till en större grupp patienter. Kvale (1997) anger det vara 

brukligt att genomföra 15 ± 10 intervjuer beroende på tid och resurser. Jag tror att 

intervjumetoden ger större möjlighet att fånga kvinnornas upplevelse av den postoperativa 

smärtan än till exempel en enkätundersökning. 

 

Att genomföra intervjuer inom ett dygn efter utförd operation med kvinnor som fortfarande 

befinner sig inskrivna på vårdenheten innebär både fördelar och nackdelar. En fördel är 

lättillgängligheten för intervjuaren att få kontakt med intervjupersonen. Alla de kvinnor som 

tillfrågades var positiva till att delta i studien. Att genomförandet av intervjuerna inte mötte 

några hinder kan ha berott på att kvinnorna inte behövde ta av sin privata tid i anspråk.  

 

Det kan tänkas vara svårt för en patient som fortfarande är i en beroendesituation att tacka nej 

till en intervju vilket kan vara en nackdel. Kanske hade kvinnorna inte hunnit få distans till 

sin upplevelse bland annat beroende på kvarvarande trötthet efter narkos. Kvinnorna kanske 

inte hunnit ta till sig upplevelsen av den postoperativa smärtan inom ett dygn efter utfört 

ingrepp. Om en cancertumör opererats bort kan kvinnan befinna sig i en chocksituation. Detta 

kan tänkas minska studieresultatets validitet. 

 

För att förstärka tillförlitligheten av materialet användes bandspelare under intervjuerna. 

Möjlighet gavs därigenom till att vid upprepade tillfällen lyssna på till exempel tonfallet i 

berättelsen som kontroll av riktigheten i förståelsen under databearbetningen i analysarbetet. 

Ingen av de intervjuade kvinnorna hade invändningar till att bandspelare användes. 

Målsättningen var att under intervjun erbjuda ett öppet klimat med möjlighet till samtal där 

också kvinnorna kunde ställa frågor och göra rättelser vid missuppfattning. Kvinnorna 

upplevdes ha ett behov av att berätta om sina tankar runt det genomförda ingreppet. 

 

Arbetet med att skriva ut intervjuerna och analysera texterna har varit tidskrävande. Att 

samma person genomför intervjuerna, skriver ut dessa samt genomför analysarbetet är en 

svaghet, inom ramen för denna studie fanns inget annat alternativ. För varje intervju, 

strukturerades och genomfördes analysarbetet konsekvent. När intervjutexterna spjälkas upp i 

meningsbärande enheter, textenheter bildas och materialet sorteras i olika grupper med fokus 

på syftet, finns risk för oavsiktliga och systematiska fel. Dessa fel kan vara svåra att upptäcka 

av författaren eller läsaren. Det hade varit värdefullt att låta kollegor insatta i ämnet lyssna på 
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och läsa igenom de utskrivna intervjuerna. Detta för att minska risken för missuppfattningar 

av kvinnornas berättelser i analysarbetet. Genomläsning av fler personer med sakkunskap i 

ämnet skulle ytterliggare förstärka validiteten.  

 

Det var svårt att få kvinnorna att själva spontant berätta om sin smärtupplevelse efter 

genomfört ingrepp. Kvinnorna talade mest om att allt varit så bra. För att kunna få svar på 

min forskningsfråga blev det lätt att jag ställde ledande frågor såsom ”–Vad har du för tankar 

runt ingreppet när det gäller smärtor?” och ”–Tycker du att du kunnat röra dig utan problem 

efter operationen?” Reliabiliteten och även resultatet kan genom min påverkan på 

intervjusituationen ha försvagats på grund av intervjufrågornas formulering. Validiteten kan 

därför anses vara svag men stärks genom att jag hela tiden har haft ett samspel mellan 

intervjupersonens beskrivning, min egen förståelse, tidigare forskning och Hendersons (1982) 

vetenskapliga teori med fokus på att patienten själv bäst känner sina egna behov, som legat 

till grund i mitt analysarbete. Genom att under intervjuerna ge feedback till kvinnornas 

berättelser har jag försökt att nå så god validitet som möjligt.  

 

Det kan också tänkas ha varit svårt att få helt ärliga svar i samband med intervjuerna eftersom 

patienter ofta önskar vara tillmötesgående och besvara frågorna på ett för intervjuaren 

tillfredsställande vis. Detta kan tolkas som en upplevelse av skuldkänsla och kan förklara 

varför de flesta kvinnorna har försökt finna en orsak till att de inte känt besvär av smärtor 

efter operationen.  

 

Om studien skulle genomföras på nytt skulle jag välja att genomföra intervjuerna cirka en 

vecka efter genomfört ingrepp. Kvinnorna skulle då ha hunnit få mer distans till sin 

upplevelse av den postoperativa smärtan. Att inte vara kvar på sjukhuset med den känslan av 

beroende och tacksamhet som kopplas dit skulle kanske också möjliggöra för kvinnorna att 

mer självständigt kunna berätta om sina upplevelser. Jag uppfattade av kvinnorna som om de 

vid intervjutillfället fortfarande upplevde sig vara i beroendesituation vilket kanske kan 

tänkas förklara varför de ej spontant berättade om sina upplevelser. 

 

Jag skulle även vilja följa upp de intervjuade kvinnorna genom att göra nya intervjuer efter 

cirka fyra till sex månader. En uppföljande intervju vore av intresse för att ta reda på hur 

kvinnorna upplevde den postoperativa smärtan och om de hade några kvarvarande smärtor 
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som de skulle kunna härleda till bröstreduktionsoperationen. De skulle också vara av intresse 

att ta reda på om kvinnorna upplevde sig vara begränsade i sina rörelser efter 

bröstreduktionsoperationen. 

 

Resultatdiskussion 

Att kvinnorna upplevdes ta smärtan för given efter genomfört ingrepp framkom genom 

intervjuerna. Detta beskrivs i resultatet genom underkategorierna; smärta beskrivs inte som 

smärta och att vara inställd på smärta. Kvinnorna beskrev upplevelse av trötthet och 

illamående. Enligt Loser & Melzack (1999) är en konsekvens av akut smärta påverkan på 

olika organsystem till exempel det autonoma nervsystemet som kan ge en upplevelse av yrsel, 

matthet och illamående. I en studie genomförde Zeitz, McCutcheon & Albrecht (2004) en 

journalgranskning, för att ta reda på postoperativa komplikationer hos 144 patienter de första 

24 timmarna efter allmän kirurgi. De kom fram till att patienternas vanligaste bekymmer var 

illamående och kräkningar.  

 

Illamående och yrsel kan vara ett uttryck för smärta men tolkades inte så av de intervjuade 

kvinnorna. Detta kan bero på bristfällig preoperativ information i hur postoperativ smärta kan 

yttra sig. Svensson, Sjöström & Haljamae (2001) beskriver att det finns samband mellan 

kvalitén på den postoperativa förberedelsen och patientens postoperativa upplevelse. 

Henderson (1982) beskriver i sin behovsmodell vikten av att sjuksköterskan noga observerar 

hur patienten mår, för att kunna underlätta och förebygga obehagliga upplevelser i form av till 

exempel illamående. 

 

Kvinnorna i föreliggande studie berättade att de inte upplevt de postoperativa smärtorna 

besvärande eller begränsade. Trots detta skattade de sin upplevda smärtintensitet till VAS 

mellan 3 och 6 vid förfrågan. Kan detta vara ett uttryck för den tacksamhet som kvinnorna 

påtalade att de kände över att ingreppet blivit genomfört? Eller är det ett uttryck för okunskap 

på grund av för knapphändig preoperativ information om vad postoperativ smärta innebär? 

Intervjuresultatet stämmer överens med vad Warrén Stomberg, Sjöström & Haljamae (2003) 

belyst vara viktigt, att sjuksköterskan informerar patienten före ett ingrepp om hur den 

postoperativa smärtan kan ta sitt utryck och upplevas. Enligt Henderson (1982) ska 

sjuksköterskan hjälpa individer som saknar kunskap genom att vara lyhörd och tolka 

patientens situation för att utifrån individuella behov förmedla information. 
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Kvinnorna i denna studie berättade att de varit inställda på smärtor efter genomfört ingrepp. 

De sa att deras förväntningar grundade sig på tidigare erfarenheter samt vad omgivningen 

hade beskrivit. Detta överensstämmer med vad Warrén Stomberg (2004) belyst, att det är väl 

känt att de flesta människorna förväntar sig smärtor efter genomförd kirurgi. Även Svensson, 

Sjöström & Haljamae (2001) har påtalat att 91 % av de patienter som skall genomgå 

kirurgiskt ingrepp förväntar sig uppleva smärtor efter operationen. De beskriver att 

smärterfarenhet påverkar den postoperativa smärtan hos patienten. Detta skulle kunna tänkas 

förklara varför ingen skillnad ses i denna studie hos kvinnorna i deras berättelse om känslan 

som fanns inför ingreppet oavsett om de tidigare genomgått operation eller inte. 

Förväntningar inför operation är en viktig aspekt att ta hänsyn till i omhändertagandet av 

patienter med postoperativ smärta. Flertalet av de intervjuade kvinnorna uppgav att de kunnat 

hantera sina tankar kring den postoperativa smärtan eftersom de varit angelägna om att få 

ingreppet utfört.  

 

Kvinnorna upplevde att smärtan kunde hanteras, det framkom under analysarbetet och belyses 

genom underkategorierna; osäkerhet om smärtan, att röra sig gör ont samt att vara stilla är 

att undvika smärta. Kvinnorna beskrev en osäkerhet om den postoperativa smärtan. De visste 

inte om de haft ont eftersom de fått läkemedel regelbundet för att hålla smärtan borta. Att 

läkemedelsbehandlingen under vårdtiden upplevts som effektiv påtalas av alla kvinnorna. 

Kvinnorna berättade hur de före och efter genomfört ingrepp blivit informerade av 

sjuksköterskorna om värdet av att ta smärtlindring i förebyggande syfte. Smärtlindringen 

tycks ha varit väl planerad med förebyggande smärtlindring innan operationsstart varefter 

regelbunden medicinering skett med tillägg vid behov. Smärtbehandlingens upplägg 

överensstämmer med Medicinska kvalitetsrådet (2001) riktlinje att postoperativ smärta skall 

behandlas förebyggande.  

 

Om smärtlindringsbehandlingen varit tillräckligt effektiv är osäkert då kvinnorna vid 

förfrågan skattat sin upplevda postoperativa smärtintensitet till VAS mellan 3 och 6. Kan 

upplevelsen, osäkerhet om smärtan bero på en rädsla för att ta för mycket smärtlindrande 

läkemedel? Denna rädsla finns beskriven i en studie av Carr (2002) som visade, att många 

patienter trots utvecklingen av den postoperativa smärtbehandlingen skattar sin smärta som 

måttlig till svår vilket kan härledas till att patienter avböjer erbjudande om smärtlindrande 
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läkemedel med motivationen att de inte hade ont. Schaftheutle, Cantrill & Noyce (2001) 

menar att patienter har en ovilja till att berätta om sina postoperativa smärtbesvär. 

 

Kvinnorna i föreliggande studie uppgav att de inte begränsats eller besvärats av postoperativa 

smärtor, trots det beskriver de att det gjorde ont att röra sig. Resultatet är motsägelsefullt. Kan 

kvinnorna valt att avstå från att be om mer smärtlindring när det gjorde ont eftersom de fått 

information av sjuksköterskan att smärtbehandlingen skulle vara förebyggande, mot smärtor? 

Kan detta betyda att kvinnorna inte förstod innebörden i den av sjuksköterskan givna 

informationen preoperativt? Avstod kvinnorna från att be om mer smärtlindring vid 

smärtgenombrott för att de tolkat informationen från sjuksköterskan som att givna läkemedel 

skulle hålla smärtan borta? Henderson (1982) belyser vikten av att sjuksköterskan anpassar 

informationen utifrån patientens situation och tar reda på om patienten förstår informationen 

korrekt. 

 

Att vara stilla är att undvika smärta beskriver kvinnornas strategi för att hanterat sin 

situation. Kvinnorna beskrev att de förväntat sig att ta det lite försiktigt efter operation så det 

inte skulle göra ont. De föredrog att ligga eller sitta stilla och avstå från vissa rörelser för att 

förhindra smärtor. Kvinnorna upplevde det inte som besvärande, att ta det lugnt, de såg det 

inte som en begränsning i sin mobilisering. Henderson (1982) menar att patienter själva 

känner sina basbehov bäst, de har tydliga önskemål om hur deras behov skall hanteras. Vidare 

påtalar Henderson (1982) att sjuksköterskan ska hjälpa patienten till god kroppshållning i 

samband med mobilisering, instruera om vikten att växla ställning för att motverka utveckling 

av spänningar i kroppen. Svensson, Sjöström & Haljamae (2000) påtalar att en effektiv 

smärtlindring postoperativt under det första postoperativa dygnet är viktig för en snabb 

mobilisering. Det är angeläget att patienten får information om värdet av att be om och ta 

emot läkemedel vid smärtgenombrott (a.a.). Enligt Mac Lellan (2004) innebär postoperativa 

smärtor försvårad rehabilitering med komplikationer som följd. Obehandlad postoperativ 

smärta kan leda till nedsatt rörlighet, stelhet och smärtor på lång sikt (a.a.). Att kvinnorna 

ville ligga stilla innebar att de inte mottagit information korrekt, de tycktes inte förstå vikten 

av att mobiliseras. Det är viktigt att få kvinnorna att förstå att de inte får ligga still efter 

genomfört ingrepp så att inte postoperativa komplikationer uppträder. 
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Kvinnorna framförde att smärtan kan påverkas av bemötande. Underkategorierna välvilja 

minskar rädsla och att bli ompysslad skapar välmående redovisar kvinnornas upplevelser. 

Dessa två underkategorier kan tolkas som ett uttryck av samma sak. I samband med 

intervjuerna förstod jag av kvinnornas berättelse att upplevelsen av att välvilja minskar rädsla 

var ett fenomen som växte fram hos individen själv i samband med att sjuksköterskan 

informerade, förklarade och svarade på frågor. Att bli ompysslad skapar välmående beskriver 

däremot en känsla som kvinnorna upplevde fanns i omgivningens atmosfär. 

 

Kvinnorna i föreliggande studie berättade att de känt rädsla inför ingreppet. Rädsla/fruktan är 

en grundläggande reaktion på fara eller hot (Egidius 2002). Det finns en önskan hos individen 

att kunna ha kontroll över sin kropp. Inför en operation uppstår en känsla av maktlöshet med 

beroende av andra, ett obehag inför det okända och en rädsla (Rawal 1999). Walmsley, 

Brockopp & Brockopp (1992) beskriver i sin studie att felaktiga förväntningar baserade på 

tidigare upplevelser kan leda till ångest inför kommande ingrepp. Enligt Hawthorn & 

Redmond (1999) är det av stor betydelse att lindra rädslan genom att ge information och på 

detta sätt kan missuppfattningar förhindras. Kvinnorna beskrev hur personalens visade 

omsorg underlättade. Sjuksköterskorna gav sig tid till att ge information om och förklara vad 

som skulle komma att ske. Detta gjorde det möjligt för kvinnorna att känna sig delaktiga och 

upplevdes vara en förutsättning för att rädslan skulle dämpas. Det är betydelsefullt enligt 

Boström (2003) att sjuksköterskan förmedlar information och tolkar patientens situation 

under vårdtiden. För att kunna ta reda på vilka behov som finns pekar Henderson (1982) på 

vikten av att kontinuerligt anpassa information utifrån patientens situation samt att ge 

möjlighet till en öppen dialog. Värdefullt är att kunna fokusera kraften på mobilisering istället 

för rädsla inför det okända och därmed öka möjligheten för snabb återhämtning.  

 

I hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (Raadu 2005) står det att trygghet ingår som en del i 

god vård och ska bygga på respekt för patientens självbestämmande. De intervjuade 

kvinnorna uppgav att en känsla av trygghet infann sig på avdelningen genom det lugn som 

förmedlades. Personalen upplevdes bry sig om och vara närvarande. Kvinnorna berättade att 

de fick hjälp utan att behöva be om det. Att kvinnorna regelbundet fått läkemedel utan att 

behöva fråga gav en känsla av trygghet. Enligt Henderson (1982) åligger det sjuksköterskan 

att hjälpa individer att tillfredställa de primära behoven. Sjuksköterskan kan genom samtal ta 
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reda på hur patienten mår, vilka behov som finns för att kunna ge adekvat smärtlindring och 

möjliggöra för patienten att kunna få må väl. 

 

När intervjufrågorna utifrån syftet ställts och diskuterats gavs tid till samtal om kvinnornas 

tankar kring ingreppet. Kvinnorna berättade om sina förväntningar, tidigare upplevelser, 

erfarenheter och tankar kring smärtor och kirurgiska ingrepp.  

 

En av kvinnorna berättade om sina funderingar kring att fatta beslut om operation som 

behandlingsmetod vid diagnos bröstcancer. Kvinnan påtalade att för henne hade valet att 

opereras känts självklart. Kvinnan berättade att en väninna med samma diagnos valt att avstå 

operation. Enligt Janz et al. (2004) är det viktigt att kvinnor med diagnosen bröstcancer 

känner delaktighet i beslut om behandligsstrategi. Nold, Beamer, Helmer & McBoyle (2000) 

genomförde en studie där de frågade kvinnor med diagnos bröstcancer om vilka faktorer som 

påverkat dem i valet av behandlingsstrategi. I studien framkom att rädslan för cancer varit den 

viktigaste parametern varefter kirurgens rekommendationer, familjens åsikter samt kosmetisk 

påverkan var av betydelse. Detta belyser att det inte för alla kvinnor är ett självklart 

förstahandsval med operation som behandling. 

 

Oviljan att prata med sin omgivning om erhållen diagnos och/eller planerad operation 

berättade en av kvinnorna om under samtalet. Att den känslan förekommer hos kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer överensstämmer väl med vad Anagnostopoulos, Vaslamatzis & 

Markidis (2004) beskrivit. De har i sin studie belyst att kvinnor med diagnostiserad 

bröstcancer anklagar sig själva för diagnosen och isolerar sig från omgivningen. Zachariae et. 

al. (2004) påtalar i sin studie att det är vanligt bland kvinnor som fått diagnosen bröstcancer 

att förtränga den, vilket tolkats vara ett sätt att hantera sin situation.  

 

Boström (2003) har påtalat vikten att sjuksköterskan tar reda på patientens situation för att 

utifrån individens behov kunna tolka vilka specifika behov som finns att ta hänsyn till i den 

postoperativa behandlingen. Tidigare erfarenheter av sjukhusvistelser både egna och nära 

anhörigas belystes av de intervjuade kvinnorna. När de kom till sjukhuset väcktes tankar 

relaterat till tidigare upplevelser. En känsla av oro inför vad som skulle komma att ske 

framfördes, ett obehag väcktes.  
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En av kvinnorna upplevde det som en förlust att operera bort en bit av bröstet. Hon uppgav att 

det varit mycket smärtsamt psykiskt att få beskedet om att operationen skulle genomföras. 

Kvinnans upplevelse överensstämmer med det Koopman et al. (2001) beskriver, att diagnosen 

bröstcancer är en av de mest stressfyllda upplevelser en kvinna kan drabbas av. Viega et al. 

(2004) påtalar i sin studie att det är komplext och svårt att förstå hur en bröstcanceroperation 

påverkar kvinnan psykologiskt.  

 

AVSLUTANDE REFLEKTION 

Kvinnorna i föreliggande intervjustudie som genomgått bröstreduktionsoperation, uppgav sig 

varit väl smärtlindrade men tog det ändå lugnt så att det inte skulle göra ont. Resultatet är 

motsägelsefullt, det belyser vikten av tydlig information preoperativt om hur postoperativ 

smärta kan upplevas. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar före operationen om tecken 

som kan vara uttryck för smärta. Patienten ska noga informeras om vikten av att be om 

smärtlindrande läkemedel vid behov för att motverka smärtgenombrott och av att ta emot 

smärtlindring för att möjliggöra mobilisering så komplikationer inte ska uppstå.  

 

Ökad kunskap om hur kvinnorna upplever och hanterar sin postoperativa smärta, ger ökad 

förståelse hos sjuksköterskan i det kliniska arbetet och kan leda till en förbättrad postoperativ 

smärtlindring. Att synliggöra smärtan måste ingå som en del i omvårdnaden oavsett hur 

patienten ger uttryck för upplevelsen. Patienten måste känna att smärtlindring ingår som en 

del av behandlingen och vilken hjälp de kan få. Att möjliggöra optimal postoperativ 

smärtlindring och därmed förbättra förutsättningen för adekvat postoperativ mobilisering bör 

vara en målsättning i omvårdnaden av bröstreduktionsopererade kvinnor. Det är viktigt att 

som vårdare vara lyhörd för vad upplevelsen av smärta innebär för individen.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerade intervjuer är en väg att nå 

fördjupad förståelse. Syftet med att genomföra denna intervjustudie var inte att komma fram 

till definitiva slutsatser, utan att söka beskrivningar av kvinnors upplevelser, av den 

postoperativa smärtan första dygnet efter genomförd bröstreduktionsoperation.  

 

Studien visar hur komplex och betydelsefull den postoperativ smärtupplevelse är hos kvinnor. 

Atmosfären, bemötandet och miljön i vården upplevde kvinnorna som betydelsefull för den 

postoperativa smärtupplevelsen. Kvinnorna upplevde tillit genom bemötandet som 



 34

sjuksköterskorna gav, de upplevde sig sedda, tagna på allvar och att de fick information om 

kommande händelseförloppet. Kvinnorna upplevde att de hade kontroll över sin situation 

kände sig inte utelämnade. Kvinnorna fick behålla sin integritet, de kunde själva bestämma 

när de behövde hjälp och/eller smärtlindring, de kom inte i underläge utan upplevde att de 

fick behålla kontrollen över sin situation.  

 

Erkännande: 

Tack till handledare och lärare på Röda Korsets Högskola i Stockholm där utbildningen 

bedrivits. Stiftelsen för Patientnära Forskning på Sophiahemmet för ekonomiskt stöd till 

studien. 
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